
ОБРАЗАЦ В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ

 јавне набавке мале вредности
 јавних набавки (без поступка јавне 

набавке мале вредности)

Исход поступака јавних набавки
Број поступака

Табела 1

  Година: 2016; Квартал: 4

Београд (Стари Град)

Београд-Стари Град

МАТИЧНИ БРОЈ: 07001452

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Републичка дирекција за робне резерве

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Дечанска 8а

ПОРЕСКИ БРОЈ: 102199721

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

11000

Успешно спроведени 7 6

Обустављени 5 3

Поништени у целини 0 0

Табела 2

12 9УКУПНО

 Врста поступка Предмет набавке Врста 
предмета

Процењена Разлог обуставе

Опис разлога/поништењавредностОпис предмета Ред.
поступка

III VI VII VIIIVI II IV 

бр. у хиљадама динјавне набавке

1 отворени поступак услуге друге услуге Избор складиштара за 
меркантилну пшеницу и 
меркантилни кукуруз, 136 

партија

651000 одбијене све неодговарајуће 
и неприхватљиве понуде

Поступак обустављен за 77 
партија (од укупно 136 

партија) из разлога што су 
пристигле неприхватљиве 
понуде или што за неке 
партије није било понуда.

2 отворени поступак добра техничка опрема за обављање 
делатности (уређаји, машине, апарати, 

механизација и сл.)

Опрема за саобраћај 14359 услед објективних и 
доказивих разлога поступак 
није могао да се оконча, 

односно престала је потреба 
наручиоца за набавком

нису добијене потребне 
сагласности надлежних органа

3 отворени поступак услуге друге услуге Услуга руковања силосом, 
млином и робом у АИК-у у 

Новом Пазару

30250 одбијене све неодговарајуће 
и неприхватљиве понуде

пристигла је једна 
неприхватљива понуда

4 отворени поступак услуге архитектонске услуге; инжењерске 
услуге; услуге урбанистичког планирања 

и пејзажне архитектуре; услуге 
техничког тестирања и анализа; услуге 
енергентског прегледа и енергетске 

Израда пројектне 
документације за 2 

резервоара од по 20.000м3, 
санација и реконструкција 
пристана 2 са пратећим 

10833 услед објективних и 
доказивих разлога поступак 
није могао да се оконча, 

односно престала је потреба 
наручиоца за набавком

Јавна набавка се не може 
реализовати у 2016.години за 

коју су предвиђена 
финансијска средства из 

разлога што је исти био шест 



Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

Оливера Карановић

услуге инфраструктурама на 
инсталацији Смедерево у 

Смедереву

месеци пред Републичком 
комисијом за заштиту права

3a  Kojy   cy.  
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5 отворени поступак услуге архитектонске услуге; инжењерске 
услуге; услуге урбанистичког планирања 

и пејзажне архитектуре; услуге 
техничког тестирања и анализа; услуге 
енергентског прегледа и енергетске 

услуге

Израда пројектне 
документације за изградњу 

аутопретакалишта на 
инсталацији Пожега у Пожеги

10000 услед објективних и 
доказивих разлога поступак 
није могао да се оконча, 

односно престала је потреба 
наручиоца за набавком

Јавна набавка се не може 
реализовати у 2016.години за 

коју су предвиђена 
финансијска средства из 

разлога што је исти био шест 
месеци пред Републичком 
комисијом за заштиту права

6 поступак јавне набавке 
мале вредности

добра друга добра Набавка кухињске соли 1250000 остало престала је потреба за 
предметном набавком

7 поступак јавне набавке 
мале вредности

услуге друге услуге Услуга складиштења плато 
кола

4800000 одбијене све неодговарајуће 
и неприхватљиве понуде

пристигла је једна 
неприхватљива понуда, 
понуђена цена већа од 

процењене вредности набавке

8 поступак јавне набавке 
мале вредности

радови други грађевински радови и радови 
специјалних струка

радови на санацији 
хидрантске мреже у 

складиштима Дирекције

5000000 услед објективних и 
доказивих разлога поступак 
није могао да се оконча, 

односно престала је потреба 
наручиоца за набавком

у року за подношење понуда 
није поднета ниједна понуда
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